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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh a kalibrace experimentálního senzoru osvitu 
Jméno autora: Bc. Václav Zelenka 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra měření 
Vedoucí práce: Ing. Petr Wolf, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT UCEEB 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student měl za úkol realizovat experimentální senzor osvitu. Zadání hodnotím jako náročnější, jelikož se jednalo o 
experimentální vývoj s nejistými výsledky, cesta k řešení nebyla „přímočará“ a bylo zapotřebí znalosti z oboru elektroniky i 
optiky. 
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Bod zadání č.3 byl splněn jen částečně, nebylo provedeno ověření funkčnosti ve venkovních podmínkách, jelikož 
student dokončoval práci těsně před termínem odevzdání a měření nepřálo počasí. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student pracoval samostatně, práci průběžně konzultoval, využil zkušeností ze stávajících projektů I a II.  Kladně hodnotím 
jeho aktivní přístup, kdy se radil s kolegy na UCEEB ohledně návrhu desky plošného spoje, sám si zajišťoval přístup 
k laboratořím atd.  
Bohužel však značnou část praktických výsledků dokončoval těsně před odevzdáním, tudíž nestihl dopracovat část 3. bodu 
zadání a utrpěla tím i kvalita některých částí práce. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práce je založená na současném stavu poznání, metoda užití LED diod pro detekci záření v různých spektrech je opřena o 
literaturu, kterou student cituje. Některé postupy a zvolené metody by si zasloužili větší rozpracování či hlubší zdůvodnění. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Obrázky a tabulky jsou číslovány, práce je přehledně členěna. Práce je přehledně členěna, má část teoretickou i praktickou. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Použité zdroje jsou citovány, výběr a typ pramenů je s ohledem na typ práce přiměřený.  
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Další komentáře a hodnocení 
 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 

Student prokázal schopnost samostatné práce- schopnost navrhnout a realizovat elektronické zapojení, 
navrhnout a provést zkoušky a kalibraci senzoru. Jak uvádím výše, nezvládl však práci vhodně časově rozvrhnout a 
práci dopracovával těsně před odevzdáním. Z tohoto důvodu nakonec hodnotím práci stupněm C. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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